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Ik gadu novembris ir laiks, kad 
Inčukalna novadā izvērtējam savu 
iedzīvotāju devumu sabiedrības 
labā un piešķiram titulu „Goda no-
vadnieks”. 

Šogad, turpinot tradīciju, ar Inču-

kalna novada domes lēmumu par 
titula „Goda novadnieks 2020” 
ieguvējiem kļuvuši mākslas pe-
dagoģe un māksliniece Ingūna 
Linde, bijušais domes priekš- 
sēdētājs un sabiedriski aktī-
vais, ilggadējais deputāts Arvīds  

Blaus un deju kolektīvu „Vir-
ši” un „Labāko gadu virši” va-
dītājs un Inčukalna Deju svēt-
ku tradīcijas iedibinātājs Andrs  
Briņķis. 

Turpinājums 4. lpp. 4

Inčukalna novads 
lepojas! Sveicam 
Goda novadniekus

Inčukalna novads, svinot Latvijas 
102. dzimšanas dienu, izgaismojās 
sveču un lāpu liesmiņās. Ierastie 
svētku koncerti šogad izpalika valstī 
izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, 
lai mazinātu Covid-19 izplatību.

Ievērojot piesardzību un noteiktos 
ierobežojumus, Inčukalna novadā 
bija iespēja kaut nedaudz sajust 
svētku noskaņu, jo Gauja, Inčukalns 
un Vangaži iemirdzējās sveču un 
lāpu liesmiņās. Lai arī brāzmainais 

vējš ik pa laikam apdzēsa sveču 
liesmas, pateicoties novada iedzī-
votāju līdzdalībai un atsaucībai, 
apdzisušās liesmiņas ātri vien tika 
atkal iedegtas.
Īpašu un patīkamu pārsteigumu no-
vadniekiem, sveicot Latviju dzim-
šanas dienā, sarūpēja Inčukalna 
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, 
kas devās skaistā parādes braucie-
nā ar trīs ugunsdzēsēju automašī-
nām, kas bija rotātas ar degošām 
lāpām. Turklāt brauciena laikā ska-

nēja skaistas latviešu dziesmas. 
Par īpašu pārsteigumu šis brauciens 
kļuva titula „Goda novadnieks 2020”  
ieguvējiem Arvīdam Blauam, An-
dram Briņķim un Ingūnai Lindei, jo 
viņi no mūsu novada brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju rokām saņēma sar-
kanbaltsarkanu ziedu pušķi.
Paldies ikvienam, kurš iesaistījās 
svētku noskaņas radīšanā novadā!

Inčukalna novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību daļa

Inčukalna novads Latvijas dzimšanas dienā 
izgaismojas sveču un lāpu liesmiņās 
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Sēdes protokols Nr. 16 Inčukalna nova-
dā, Vangažos, Meža ielā 1, 2020. gada 

21. oktobrī
Par Inčukalna novada bāriņtiesas lo-
cekles Indras Hofmanes atbrīvošanu 
no bāriņtiesas locekles pienākumu pil-
dīšanas. Dome nolemj: atbrīvot Indru 
Hofmani no Inčukalna novada bāriņtiesas 
locekļa amata ar 2020. gada 30. oktobri.

Par Inčukalna novada domes 2019. gada 
17. jūlija lēmuma Nr. 11 (27. §) „Par ne-
kustamo īpašumu Inčukalna pagastā, 
Inčukalna novadā” piespiedu izpildi. 
Dome nolemj: 1. aicināt kopīpašniekus –  
nekustamā īpašuma Inčukalna pagas-
tā, Inčukalna novadā, kadastra Nr. 8064 
002 0018, īpašniekus – nekavējoties, bet 
ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. oktobrim, 
labprātīgi izpildīt Inčukalna novada do-
mes 2019. gada 17. jūlija lēmumu Nr. 11 
(27. §) un noteiktajā termiņā atjaunot ie-
priekšējo stāvokli mototrasē ar kadastra 
numuru 8064 002 0018 daļā, kas atrodas 
Inčupītes aizsargjoslā, veicot rekultivācijas 
darbus: mehanizēti vai ar roku darbu nolī-
dzināt grunti pēc apkārtējā reljefa un no-
līdzinātās grunts vietā iesēt zālāju, zālāja 
sēklas šķirni un daudzumu nosakot pēc 
izvēles. Pēc rekultivācijas darbu pabeig-
šanas rakstveidā informēt Inčukalna no-
vada būvvaldi; 2. mainīt Inčukalna novada 
domes 2019. gada 17. jūlija lēmumā Nr. 11 
(27. §) „Par nekustamo īpašumu Inčukalna 
pagastā, Inčukalna novadā” piespiedu iz-
pildes līdzekli lēmuma pirmā punkta – par 
iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu moto- 
trasē nekustamajā īpašumā, kadastra  
Nr. 8064 002 0018, Inčukalna pagastā, Inču-
kalna novadā, daļā, kas atrodas Inčupītes 
aizsargjoslā, veicot rekultivācijas darbus, –  
izpildei, piespiedu izpildes līdzekli mainot 
uz aizvietotājizpildi; 3. brīdināt nekustamā 
īpašuma Inčukalna pagastā, Inčukalna no-
vadā, kopīpašniekus, ja Inčukalna novada 
domes 2019. gada 17. jūlija lēmums Nr. 11 
(27. §) daļā par iepriekšējā stāvokļa atjau-

nošanu, veicot rekultivācijas darbus, mo-
totrasē, kas atrodas Inčupītes aizsargjos-
lā, netiks izpildīts līdz 2020. gada 31. ok-
tobrim, no dienas, kad šis brīdinājums 
stāsies spēkā, Inčukalna novada pašvaldī-
bas administrācija piemēros aizvietotājiz-
pildi Inčukalna novada domes 2019. gada  
17. jūlija lēmuma Nr. 11 (27. §) daļā par 
iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu piespie-
du izpildes veikšanai; 4. noteikt, ka Inču-
kalna novada domes 2019. gada 17. jūlija 
lēmuma Nr. 11 (27. §) daļā par iepriekšējā 
stāvokļa atjaunošanu izpildiestāde aizvie-
totājizpildes veikšanai ir Inčukalna novada 
pašvaldības administrācija, tirgus izpētes 
rezultātā uz būvdarbu līguma pamata 
piesaistot būvdarbu veicēju; 5. piespiedu 
izpilde tiks veikta uz adresātu rēķina. Iz-
maksas, kas Inčukalna novada pašvaldī-
bas administrācijai kā izpildiestādei radī-
sies, nodrošinot Inčukalna novada domes 
2019. gada 17. jūlija lēmuma Nr. 11 (27. §) 
daļā par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu 
izpildi ar aizvietotājizpildes palīdzību, tiek 
uzliktas kopīpašniekiem – nekustamā īpa-
šuma īpašniekiem – atbilstoši domājamo 
daļu apmēram. Aizvietotājizpildes izmak-
su labprātīgas nesamaksāšanas gadījumā 
izmaksas tiks piedzītas no kopīpašniekiem 
solidāri; 6. noteikt, ka brīdinājums par pie-
spiedu izpildes līdzekļa maiņu stājas spē-
kā APL 70. panta un Paziņošanas likuma 
8. panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā, bet 
ne agrāk kā 2020. gada 4. novembrī. Brīdi-
nājums nav pārsūdzams. Sūdzību par pie-
spiedu izpildes darbībām var iesniegt Ad-
ministratīvā rajona tiesā Baldones ielā 1A,  
Rīgā, LV-1007, septiņu dienu laikā no die-
nas, kad privātpersona ir uzzinājusi par iz-
pildiestādes paredzēto vai veikto darbību.

Par dzīvokļa, kas atrodas Siguldas  
ielā 2-31, Vangažos, Inčukalna novadā, 
izīrēšanu, nosacītās īres maksas un iz-
soles noteikumu apstiprināšanu. Dome 
nolemj: 1. veikt pašvaldības dzīvokļa Si-
guldas ielā 2-31, Vangažos, Inčukalna no-

vadā, īres tiesību izsoli saskaņā ar izsoles 
noteikumiem; 2. apstiprināt kopējo dzī-
vokļa Siguldas ielā 2-31, Vangažos, Inču-
kalna novadā, īres tiesību izsoles nosa-
cīto sākuma cenu 51,12 eiro (piecdesmit 
viens eiro un 12 centi), papildus maksājot 
citus īres līgumā noteiktos maksājumus; 
3. apstiprināt izsoles soli 2,56 eiro (divi 
eiro un 56 centi); 4. apstiprināt izsoles 
noteikumus „Izsoles noteikumi dzīvokļa, 
kas atrodas Siguldas ielā 2-31, Vangažos, 
Inčukalna novadā, īres tiesību izsolei”; 
5. uzdot Inčukalna novada domes Izsoles 
komisijai organizēt īres tiesību izsoli.

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar 
PSIA „Vangažu avots”. Dome no-
lemj: 1. slēgt deleģēšanas līgumu ar 
PSIA „Vangažu avots”, reģistrācijas 
Nr. 40003274925 (turpmāk – deleģēša-
nas līgums), par no likuma „Par pašval-
dībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktā 
noteiktās Inčukalna novada pašvaldības 
autonomās funkcijas – organizēt iedzī-
votājiem komunālos pakalpojumus – iz-
rietoša pārvaldes uzdevuma veikšanu –  
ūdensapgādes un kanalizācijas pakal-
pojumu sniegšanu, kā arī notekūdeņu 
savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas 
veikšanu; 2. deleģēšanas līgumu slēgt ar 
tā darbības termiņu no 2020. gada 1. no-
vembra līdz 2021. gada 31. decembrim; 
3. deleģēšanas līguma projektu nosūtīt 
saskaņošanai Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijai; 4. uzdot 
Inčukalna novada pašvaldības Juridiska-
jai daļai pēc deleģēšanas līguma projekta 
saskaņošanas ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju organizēt 
tā parakstīšanu; 5. uzdot Inčukalna nova-
da pašvaldības Sabiedrisko attiecību da-
ļai pēc deleģēšanas līguma parakstīšanas 
publicēt to Inčukalna novada pašvaldības 
tīmekļvietnē internetā; 6. lēmums stājas 
spēkā pēc pozitīva apvienotās finanšu 
komisijas lēmuma pieņemšanas.

Par nekustamā īpašuma, kas atrodas 
Liepu ielā 3, Inčukalnā, Inčukalna pa-
gastā, Inčukalna novadā, izsoles sā-
kumcenas un izsoles noteikumu apstip-
rināšanu. Dome nolemj: 1. nekustamā 
īpašuma Liepu iela 3, Inčukalns, Inčukalna 
pagasts, Inčukalna novads, atsavināšanai 
piemērot atsavināšanas veidu – nekus-
tamā īpašuma pārdošanu mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli; 2. apstiprināt nekus-
tamā īpašuma Liepu iela 3, Inčukalns, 
Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, ka-
dastra Nr. 8064 006 0617, izsoles nosacīto 
sākuma cenu 14 706,00 eiro (četrpadsmit 
tūkstoši septiņi simti seši eiro un 00 cen-
tu); 3. apstiprināt izsoles soli 500,00 eiro 
(pieci simti eiro un 00 centu); 4. apstiprināt 
izsoles noteikumus „Inčukalna novada 
domei piederošā nekustamā īpašuma, 
kas atrodas Liepu ielā 3, Inčukalnā, Inču-
kalna pagastā, Inčukalna novadā, izsoles 
noteikumi”; 5. uzdot Inčukalna novada 
domes Izsoles komisijai veikt nekustamā 
īpašuma, kas atrodas Liepu ielā 3, Inču-
kalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna no-
vadā, atsavināšanas procedūru Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā 
un izsoles noteikumos noteiktajā kārtī-
bā; 6. deleģēt Inčukalna novada domes 
izpilddirektoru parakstīt pirkuma līgumu 
tikai pēc Siguldas novadā apvienojamo 
pašvaldību finanšu komisijas pozitīva lē-
muma saņemšanas.

Par Inčukalna novada pašvaldības iz-
glītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) 
uzturēšanas izmaksām. Dome nolemj: 
apstiprināt ar 2020. gada 1. septembri 
Inčukalna novada pašvaldības izglītī-
bas iestāžu izmaksas uz vienu skolēnu 
(audzēkni) gadā pirmsskolas izglītības 
iestādēs, pamata un vispārējās vidējās 
izglītības iestādēs saskaņā ar lēmumam 
pievienoto pielikumu „Inčukalna novada 
izglītības iestāžu izdevumi pašvaldību 
savstarpējiem norēķiniem 2020. gadam”.

Par titula „Goda novadnieks” pie-
šķiršanu 2020. gadā. Dome nolemj: 
1. nominēt titulam „Goda novadnieks” 
šādus kandidātus: 1.1. Arvīds Blaus; 
1.2. Andrs Briņķis; 1.3. Ingūna Linde; 
2. piešķirt lēmuma 1. punktā norādīta-
jiem titula ieguvējiem Inčukalna novada 
„Goda novadnieka” nozīmīti un atzinības 
rakstu par „Inčukalna novada Goda no-
vadnieka” piešķiršanu; 3. ierakstīt lēmu-
ma 1. punktā norādītos titula ieguvējus 
„Inčukalna goda grāmatā” un/vai „Van-
gažu goda grāmatā”; 4. piešķirt katram 
titula „Goda novadnieks” ieguvējam nau-
das balvu 100,00 eiro (viens simts eiro) 
apmērā.

U. c. 
Ar pilnu domes sēdes protokola tekstu 
(ievērojot Fizisko personu datu aizsardzī-
bas likumā noteikto) var iepazīties Inču-
kalna novada pašvaldības tīmekļvietnē 
www.incukalns.lv sadaļā „Domes sēžu 
protokoli”. 

Ārkārtas sēdes protokols Nr. 17 Inču-
kalna novadā, Vangažos, Meža ielā 1, 

2020. gada 29. oktobrī
Par saistošo noteikumu Nr. 16/2020 
„Par grozījumiem saistošajos noteiku-
mos Nr. 15/2019„Par Inčukalna novada 
pašvaldības budžetu 2020. gadam”” 
apstiprināšanu. Dome nolemj: apstip-
rināt saistošos noteikumus Nr. 16/2020 
„Par grozījumiem Inčukalna novada 
pašvaldības 2019. gada 18. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 15/2019 „Par 
Inčukalna novada pašvaldības budžetu 
2020. gadam””.

U. c. 
Ar pilnu domes sēdes protokola tekstu 
(ievērojot Fizisko personu datu aizsardzī-
bas likumā noteikto) var iepazīties Inču-
kalna novada pašvaldības tīmekļvietnē 
www.incukalns.lv sadaļā „Domes sēžu 
protokoli”.

SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI OKTOBRĪ

Pamatojoties uz likuma „Par paš- 
valdībām” 34. panta pirmo daļu, 
56. panta otro daļu, Inčukalna no-
vada pašvaldības 2009. gada 1. jū-
lija Nr. 1/2009 „Inčukalna novada 
pašvaldības nolikums” (turpmāk –  
nolikums) 40.5. un 61.5. punktu, kas 
noteic, ka laikā, kad valstī, valsts 
daļā vai administratīvās teritorijas 
daļā ir izsludināta ārkārtējā situā-
cija vai izņēmuma stāvoklis, kas 
saistīts ar veselības apdraudēju-
mu, vai ir noteikti pārvietošanās 
ierobežojumi, domes priekšsēdē-
tājs ar rīkojumu var noteikt, ka 
ārkārtējās situācijas vai izņēmu-
ma stāvokļa laikā komiteju sēdes 
un domes sēdes notiek attālināti,  
nosaku, ka:
• ārkārtējās situācijas laikā Inču-

kalna novada domes Finanšu 
komitejas, Izglītības, kultūras, 
sporta, sabiedriskās kārtības, 
sociālo un veselības jautājumu 
komitejas, Komunālo jautājumu 
komitejas, Attīstības, rūpniecī-

bas un lauksaimniecības jautāju-
mu komitejas sēdes un Inčukalna 
novada pašvaldības domes sēdes 
norit tikai attālināti videokonfe-
rences režīmā „Zoom” platformā;

• ieinteresētajām personām ir ie-
spējams pieteikties attālināta-
jām Inčukalna novada pašvaldī-
bas domes un komiteju sēdēm, 
kas notiks „Zoom” platformā, 
rakstveidā vismaz divas darba 
dienas pirms sēdes norises die-
nas aizpildot rīkojuma pielikumā 
norādīto iesniegumu un iesnie-
dzot to elektroniski, parakstītu 
ar drošu elektronisko parakstu, 
pa e-pastu dome@incukalns.lv 
vai arī, papīra formātā parakstī-
tu, – Klientu apkalpošanas cen-
trā Inčukalnā vai Vangažu pilsē-
tas pārvaldē;

• Inčukalna novada pašvaldības do-
mes sēžu un komiteju sēžu norise 
organizējama attālināti, ievērojot 
Inčukalna novada pašvaldības 
2009. gada 1. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukal-
na novada pašvaldības nolikums” 
noteikto kārtību par komiteju un 
domes sēžu norisi;

• informēt sabiedrību par attālinā-
tu Inčukalna novada pašvaldības 
domes un komiteju sēžu norisi, 
ievietojot rīkojumu Inčukalna no-
vada pašvaldības tīmekļvietnē;

• rīkojums stājas spēkā 2020. gada 
13. novembrī;

• ar šī rīkojuma spēkā stāšanos 
spēku zaudē Inčukalna novada 
domes priekšsēdētāja 2020. gada 
9. novembra rīkojums Nr. ND/4-
2/20/RI-113 „Par attālinātu do-
mes sēžu un komiteju norisi”.

Iesniegums pieteikumam attālinā-
tajām Inčukalna novada domes un 
komiteju sēdēm atrodams pašval-
dības tīmekļvietnē www.incukalns.
lv sadaļā „Pašvaldība” apakšsadaļā 
„Veidlapas un citi dokumenti”. 

A. Nalivaiko,
priekšsēdētājs

Par attālinātu domes un komiteju sēžu 
norisi 

Paldies visiem novada iedzīvotājiem, 
kuri 12. novembrī attālināti piedalījās 
publiskās apspriešanas kopsapulcē, 
lai apspriestu Inčukalna dzelzce-
ļa stacijas laukuma labiekārtoša-
nas projektu. Paldies par paustajām 
konstruktīvajām idejām un sniegto 
pienesumu novada attīstībai.

Visus saņemtos jautājumus un 
priekšlikumus Inčukalna novada  
pašvaldības būvvalde izskatīs kopā 
ar projektētājiem. Jau tuvākajā 
laikā projektētāji ir plānojuši 
tikties ar zemju īpašniekiem, kuru 
teritorijas šis projekts skars.
Šī projekta publiskā apspriešana 
turpinās – ikviens iedzīvotājs ir 
aicināts sūtīt savus ierosināju-
mus pašvaldībai uz e-pasta adresi 

buvvalde@incukalns.lv. Notikušās 
sapulces prezentāciju ir iespējams 
skatīt pašvaldības tīmekļvietnē  
www.incukalns.lv sadaļā „Pašvaldība" –  
„Struktūrvienības" – „Būvvalde"..
Atgādinām, ka labiekārtojamā teri-
torija aptver dzelzceļa stacijas lau-
kumu, Atmodas ielu līdz vietai, kur 
no valsts autoceļa Inčukalns–Ropa-
ži–Ikšķile iebrauc Inčukalnā, un te-
ritoriju uz austrumiem no Inčukalna 
dzelzceļa stacijas ēkas. Dzelzceļa 
stacijas laukuma attīstības vīzija 
balstās uz vietas kontekstu, kur 
pagātne, tagadne un nākotne tiek 
savīta kopā, veidojot laikmetīgu, 
ilgtspējīgu un vizuāli atpazīstamu 
publisko ārtelpu. 

Inčukalna novada pašvaldības 
būvvalde

Notikusi Inčukalna dzelzceļa 
stacijas laukuma 
labiekārtošanas projekta 
publiskās apspriešanas 
sanāksme 
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Reģionālās pašvaldības policijas 
(RPP) Inčukalna novada nodaļas dar-
binieki oktobrī piedalījušies divu pa-
zudušu personu meklēšanā. 

Diemžēl Vangažos pazudusī perso-
na pēc vairāku dienu meklēšanas 
atrasta mirusi. Pazudušā vīrieša 
meklēšanā piedalījās vairāki brīv-
prātīgie, Valsts policija, Zemessar-
dze, „Bezvests.lv”, kinologi. Mek-
lēšanā tika izmantota arī speciālā 
tehnika – vairāki droni, termoka-
meras un nakts videonovērošanas 
kameras.

30. oktobrī RPP Inčukalna nova-
da nodaļas darbinieki piedalījās 
pazudušas personas meklēšanā 
Inčukalna novadā, Egļupē. RPP 
darbinieki nodrošināja papildu 
ekipāžu, lai sekmētu vīrieša atra-
šanu. Meklēšanā piedalījās vairāki 
brīvprātīgie, Valsts policija, Ze-
messardze, „Bezvests.lv”, kinolo-
gi, Siguldas novada pašvaldības 
policija. Meklēšanā tika izmantota 
speciālā tehnika – droni, termoka-
meras un kvadracikls. RPP Inču-
kalna novada nodaļas darbinieki 
veica meža masīva apsekošanu. 

Vīrietis tika atrasts 30. oktobrī ap 
plkst. 23.50.
Savukārt 31. oktobrī RPP Inčukalna 
novada nodaļas darbinieki apturēja 
transportlīdzekļa vadītāju, kurš va-
dīja transportlīdzekli nepārliecinoši, 
turklāt transportlīdzekļu vadīša-
nas tiesību izmantošanas aizlie-
guma laikā. Persona nodota Valsts 
policijas Ceļu policijas darbinie- 
kiem.
Atgādinām, ka RPP dežūrdaļas 
diennakts tālrunis ir 67937102.

RPP Inčukalna novada nodaļa

Reģionālā pašvaldības policija oktobrī piedalījusies 
divu pazudušu personu meklēšanā

Sākot ar šāgada novembri līdz 
2021. gada beigām, „Rail Baltica” 
dzelzceļa posmā no Latvijas–Igau-
nijas robežas līdz Vangažiem noritēs 
ģeotehniskās izpētes darbi. Minētais 
dzelzceļa posms skar Salacgrīvas, 
Limbažu, Sējas un Inčukalna novada 
pašvaldības.

Izpētes mērķis ir iegūt nepiecieša-
mo tehnisko informāciju par grunts 
sastāvu un tās fizikālajām īpašībām 
„Rail Baltica” pamattrases projektē-
šanai un ilgtspējīgu tehnisko risinā-

jumu izstrādei. Lauka darbi norisinā-
sies konkrētos punktos visā dzelz- 
ceļa posma garumā, kuros eksperti, 
izmantojot dažādas urbšanas meto-
des, izpētīs grunts apstākļus. Izpēte 
tiek veikta, lai izstrādātu ieteiku-
mus, kas tiks ņemti vērā, projektējot 
tādus infrastruktūras elementus kā 
uzbērumus, tiltus, trokšņu sienas, 
caurtekas un dzīvnieku pārejas.
Visi zemju īpašnieki, kuru īpašumus 
skars izpētes darbi no Latvijas–
Igaunijas robežas līdz Vangažiem, 
saņems vēstuli par plānotajiem 

darbiem. Vēstulē būs norādīts plā-
noto darbu mērķis un tā izpildītāji, 
izpētes vietas koordinātas, izpētes 
metode un kontaktpersona. Izpēti 
Inčukalna novadā veiks SIA „Vides 
konsultāciju birojs”. Plašāku infor-
māciju par ģeotehnisko izpēti iedzī-
votāji var atrast „Rail Baltica” digi-
tālā informācijas centra vietnē info.
railbaltica.org.
Šobrīd „Rail Baltica” projektā uzsākti 
projektēšanas darbi 634 km garumā 
no visas 870 km garās pamata trases. 
Paralēli nacionālā projekta ieviesēja 

Latvijā – SIA „Eiropas Dzelz- 
ceļa līnijas” – īsteno projektēšanas 
darbus starptautiskajā lidostā „Rīga” 
un būvdarbus Rīgas Centrālajā staci-
jā. Dzelzceļa pamata trases būvniecī-
bu Latvijā paredzēts sākt 2022. gadā.
AS „RB Rail” ir daudznacionāls Igau-
nijas, Latvijas un Lietuvas kopuzņē-
mums, kas tika izveidots, lai koordi-
nētu „Rail Baltica” globālā projekta 
īstenošanu – pirmo šāda mēroga 
infrastruktūras projektu no Tallinas 
līdz Lietuvas–Polijas robežai. „RB 
Rail” kā globālā projekta centrālais 

Sākas ģeotehniskās izpētes darbi „Rail Baltica” trases 
posmā no Latvijas–Igaunijas robežas līdz Vangažiem

koordinators ir atbildīgs par dzelz- 
ceļa projekta izstrādi, būvniecību un 
mārketinga aktivitātēm.

Liene Lapševska, n  
„RB Rail” komunikācijas konsultante

Jau trešo gadu Inčukalna pamatskola 
un Vangažu vidusskola piedalās Ei-
ropas Sociālā fonda (ESF) projektā 
„Atbalsts izglītojamo individuālo kom-
petenču attīstībai”. Viens no projekta 
uzdevumiem ir pilnveidot individuālo 
pieeju skolās.

Klasēs mācās gan talantīgie skolēni, 
gan skolēni, kam ir viduvējas spējas, 
bet skolotājiem vajag atbalstīt kat-
ru, palīdzēt viņiem un nodrošināt iz-
glītības pakalpojumu daudzveidību, 
vienādas iespējas visiem, tādējādi 
uzlabojot izglītojamo mācību sasnie-
gumus. Projekta laikā novada skolās 
bērniem ir iespēja apmeklēt papildu 
konsultācijas matemātikā, dabaszi-
nībās, latviešu valodā, angļu valodā, 
ķīmijā un bioloģijā, kā arī psihologa 
nodarbības. Skolām ir arī iespēja 
nodrošināt skolotāja palīga darbu 
klasēs, kur ir liels skolēnu skaits. 
Projekta ietvaros arī skolotājiem ir 

atbalsts. Viņiem paredzēti pedagogu 
tālākizglītības kursi ar mērķi pilnvei-
dot pedagogu profesionālās kom-
petences. 2019./2020. mācību gadā 
Vangažu vidusskolā tiešsaistē un 
Inčukalna pamatskolā klātienē tika 
rīkoti kursi „Atbalsts skolēnu uzve-
dībai mācīšanās procesā”.
Vangažu vidusskolas skolotāji pie-
dalījās ESF organizētajos tālākiz-
glītības kursos „Robotikas apguve 
sākumskolas bērniem, izmantojot 
„Lego WeDo 2.0” un „Mindstorms 
EV3””. Un šogad Vangažu vidussko-
lā 1.–4. klases skolēni darbojas in-
terešu izglītības pulciņā „Robotika”. 
„Lego WeDo” komplekti nodoti sko-
lai kā mācību līdzekļi no ESF projekta  
Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglī-
tojamo individuālo kompetenču at-
tīstībai”.

Valentīna Čerņeja,
projekta koordinatore

Jau trešo gadu Vangažu vidusskolas 
skolēni piedalās „eTwinning” projek-
tā. Pagājušajā gadā Vangažu vidussko-
la tika apbalvota ar Eiropas Kvalitātes 
sertifikātu (starptautiskais projekts 
„Shoome”, projekta vadītāja Solvi-
ta Vencjuna, projekta dalībnieces –  
Inga Lījvaka, Ilona Ušakeviča).

Šā gada 10. oktobrī VEF kultūrvietā 
„Spīdola” notika „eTwinning konfe-
rence 2020”, kurā piedalījās skolo-
tāji un skolu vadītāji no visas Lat-
vijas. Konferencē tika prezentēti un 
apbalvoti iepriekšējā mācību gada 
labākie „eTwinning” projekti, kā arī 
bija iespēja noklausīties speciālis-
tu lekcijas par veiksmīgu attālinātā 
mācību darba organizēšanu. Vanga-
žu vidusskolu konferencē pārstāvēja 
sporta skolotāja Inese Reniņa. Van-
gažu vidusskolā „eTwinning” projek-
tos šobrīd ir iesaistījušās un aktīvi 
darbojas piecas skolotājas, kuras ar 
skolēniem realizē četrus nacionālus 
un divus starptautiskus projektus.
Skolotāja Inesa Reisa ar 2.a klasi 
piedalās projektā „Mākoņu raksti”. 
Projekta gaitā skolēni pētīs, novēros 
un apgūs mākoņu veidus, progno-
zēs laikapstākļus, papildinās vārdu 
krājumu, veiks radošus uzdevumus 
un piedāvās tos veikt sadarbības 
partneriem, kā arī salīdzinās datus 

„eTwinning” projekts Vangažu vidusskolā

Vidzemē. 
Pirmsskolēni ar skolotāju Līgu Briz-
gu piedalās projektā „Ciemos pie 
draugiem Vidzemē”. Projekta mērķis 
ir uzzināt, ko bērni vēlētos apskatīt 
svešā vietā un cik daudz viņi zina 
par savu pilsētu. Bērni kopā ar cie-
miņu izzinās un iepazīs trīs Vidzemes 
vietas – Jaunpiebalgu, Vangažus, 
Trikātu.
Projektu „Labizjūtas formula” vada 
skolotāja Inese Reniņa. Projekta 
nosaukums ir veidojies, apvienojot 
četrus labizjūtas komponentus, kuri 
šajā projektā ir prieks, mīlestība, 
gandarījums un laime. Skolēni cen-
tīsies atrast, izdomāt, realizēt dažā-
das aktivitātes, pasākumus un ikdie-
nas paradumus, kuri tiks apkopoti, 
un, sadarbojoties četrām skolām, 
tiks izveidota uz skolēnu radošajām 
idejām balstīta rokasgrāmata „Lab- 
izjūtas formula”.
Projekts „Mani pirmie zābaciņi” (sko-
lotāja Inga Lījvaka) Vangažu vidus-
skolā tiek organizēts atkārtoti, jo 
cēlo un sirsnīgo mērķu dēļ ir iecienīts 
nacionālo sadarbības partneru vidū. 

Tā galvenais mērķis ir palīdzēt zīdai-
ņiem un atbalstīt jaunās māmiņas ar 
adītiem zābaciņiem un zeķītēm, lai 
jaundzimušo bērnu kājiņas vienmēr 
būtu siltumā!
Vangažu vidusskolas 5.a klases sko-
lēni no 2020. gada septembra pie-
dalās starptautiskajā „eTwinning” 
projektā „An eTwinning tale. Once 
upon a time” (skolotāja Iveta Kauli-
ņa). Projekta mērķis ir, lai mūsu sko-
lēni iepazīst dažādu pasaku varoņus. 
Skolēni darba procesā pilnveidos sa-
vas angļu valodas un informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju prasmes 
un paplašinās zināšanas par stās-
tu uzbūvi un rakstīšanas tehnikām. 
Tādā veidā iemācīsies un uzzinās arī 
par citu valstu burvju pasaku varo-
ņiem.
Paldies skolēniem un skolotājiem 
par ieguldīto darbu, kā arī skolotā-
jai Solvitai Vencjunai par projekta 
„eTwinning” uzsākšanu, palīdzību un 
sadarbību!

Inese Reniņa, n  
projekta koordinatore

Eiropas Sociālā fonda 
projekts „Atbalsts 
izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”
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Andrs Briņķis 
Ir cilvēki, kuriem piemīt smalks dvē-
selisks talants dzīvot dejā un prasme 
tās skaistumu ar aizrautību nodot nā-
kamajām paaudzēm, lai tautas deja 
nekad nebeigtos. Inčukalna novadā 
pateikties par to noteikti var un va-
jag Inčukalna Deju svētku virsvadītā-
jam, vidējās paaudzes deju kolektīva 
(VPDK) „Virši” un senioru deju kolek-
tīva „Labāko gadu virši” vadītājam 
Andram Briņķim. 

Viņš dzimis Rīgā 1961. gada 18. de-
cembrī elektroenerģētikas zinātnie-
ka Kārļa un skolotājas Ārijas Briņķu 
ģimenē. Skolas gaitas uzsācis Rīgas 
25. vidusskolā, vēlāk turpināja 
72. vidusskolā, tur tautisko deju pul-
ciņā arī aizsākās dejotprieks. Četr-
padsmit gadu vecumā Andrs pietei-
cies Latvijas Universitātes tautas 
deju ansamblī (TDA) „Dancis”. Tā tik 
bija skola 10 gadu garumā pie izcilā 
vadītāja Alfrēda Spuras!
Andrs vienmēr ir tiecies pēc zināša-
nām un mācījies. Augstāko juridisko 
izglītību – maģistra grādu – ieguvis 
Latvijas Valsts universitātē. Liepā-
jas Pedagoģijas akadēmijā ieguvis 

Arvīds Blaus
Cauruncaur mežinieks, vēju rūdīts, 
kura ikdienas saskarsme ar dabu jau 
no bērnības veidojusi viņa raksturu. 

Arvīds Blaus dzimis 1950. gada 
10. aprīlī pavisam netālajā Zaubes 
pagastā, kas toreiz skaitījās Ērgļu 
rajons, vēlākos laikos Siguldas un 
Cēsu rajons, pašreiz – vēl Amatas 
novads. 
Meža lietas laikam viņam ģenētiski 
nodotas, jo tēvs Kārlis gandrīz visu 
savu darba mūžu nostrādājis par 
mežsargu, arī māmiņa Milda bieži 
gājusi palīgā, veicot dažādus mež- 
strādnieka palīgdarbus. Augot Zau-
bes pagasta majestātisko priežu un 
egļu sabiedrībā, Arvīds kopā ar brāli 
Ojāru jau no agras bērnības ir ciešā 
saskarsmē ar darbu. Mežs – tā ir 
pasaule, kurā viņš nekad nav juties 
vientuļš. Stāstot par spilgtākajiem 
bērnības iespaidiem, viņš atceras 
gan to, kā aukstās ziemas dienās 
mēdzis staigāt pa balti piesnigušām 
meža takām, klausoties, kā vare-

najās eglēs atbalsojas suņu rējie-
ni, kā rīta saules staros iemirdzas 
rubeņu sārtā sekste, gan par tām 
izjūtām, kas mednieku pārņem pīļu 
medībās, kad lēnām jābrien arvien 
dziļāk un dziļāk skopās saules īpaši 
nesildītajā ezera ūdenī. Jau no des-
mit gadu vecuma devās tēvam līdzi 
mežā – dastot un stigot cirsmas. 
Pamazām radās izpratne par mūžī-
go dabas ciklu.  
Vidusskolas gadi aizvadīti Siguldā, 
kur, esot ļoti draudzīgs pēc dabas, 
spēlējis šahu ar skolasbiedru inču-
kalnieti Leonu Briedi (vēlāk – tautas 
dzejnieku), iemīlējis dzeju, patei-
coties brīnišķīgajiem skolotājiem 
Rasmai Skaidrītei Rozentālei, Uldim 
Deisonam un klasesbiedram Viestu-
ram Vecgrāvim (šodien – novadnie-
kam filoloģijas profesoram). Arvīds 
joprojām ir labs dejotājs, vidussko-
las laikā tautas dejas pamatus ap-
guvis skolas kolektīvā.
1968. gadā iestājās Latvijas Lauk-
saimniecības akadēmijas Mežsaim-
niecības fakultātē, kur studiju ga-
dos praksē nonācis Auces, Šķēdes, 
Kazdangas, Rucavas, Ērgļu, Kok-
neses un Kalsnavas mežniecībās. 
Studijas beidzot, 1973. gadā jaunais 
speciālists tika nosūtīts uz Inčukal-
na MRS Nītaures mežniecību. Darba 
gaitas tā īsti neizdevās uzsākt, jo 
bija obligātā karadienesta pavasara 
iesaukums – labi, ka Latvijā, te uz 
vietas Ziemupē, raķešu karaspēka 
bāzē, un uz vienu gadu. 
1974. gadā atgriezās, šoreiz – jau 
Inčukalnā, un nākamie astoņi gadi 
pagāja meža apsardzības un me-
dību inženiera amatā. Vietējais 
ugunsdzēsības mašīnas šoferis Ed-
munds Sijāts kopīgos izbraukumos 
un dzēšot ugunsgrēkus palīdzēja 
iepazīt Inčukalnu un arī pagasta 
ļaudis. Arvīds vienmēr ir bijis ļoti 
draudzīgs, un sirsnīgas attiecības 
uz mūžu ir izveidojušās gan ar spe-
ciālistiem, gan ar vienkāršiem darba 
darītājiem. Sports un medības bija 
tas, kas Arvīdam tuvos cilvēkus šajā 
laikā vienoja.
Nozīmīgs dzīves notikums 
1978. gadā – apņēma sievu Ligi-
tu. 1982. gadā piedzima dēls Nor-
munds, bet 1991. gadā – meita Ieva. 
Nu jau bērni katrs savā dzīvē, bet 
mazdēls Daniels neļauj novecot, jo 
jātiek līdzi visām puiku aktivitātēm.
Arvīdu ievēroja un vienmēr izvir-
zīja dažādu svarīgu pienākumu 
veikšanai un atbildīgos amatos. 
No 1982. līdz 1990. gadam Arvīds 
Blaus bija Inčukalna MRS direktora 
vietnieks, bet kā sava mūža nozī-
mīgākos un atbildīgākos gadus viņš 
min tos astoņus, kurus pavadījis 
Inčukalna virsmežniecības virsmež-
ziņa amatā (1992–2000). Paralēli 
profesionālajam mežinieka darbam 
sabiedrība uzticēja arī Rīgas rajona 
deputāta pienākumus no 1982. gada 
četros sasaukumos līdz pat rajona 
likvidācijai. 
Arvīds kopā ar domubiedriem aktīvi 

iesaistījās Kārļa Zāles pieminekļa 
Raganas kaujā kritušajiem atjauno-
šanā no 1988. gada septembra un, 
būdams Inčukalna novada pēdējā 
sasaukuma deputāts, panāca tā 
atjaunošanu. Piedalījās 1991. gada 
barikāžu notikumos Rīgā. No 
2001. gada godprātīgi veic Inčukal-
na deputāta pienākumus.
Kā Arvīds pats ievērojis, viņa profe-
sionālā dzīve katrus astoņus gadus 
met jaunus izaicinājumus. Tā asto-
ņus gadus ilgā Inčukalna novada 
pagastveča karjera no 2005. līdz 
2013. gadam viņa tēlā noteikti ievil-
kusi kādu jaunu rūpju rievu visbiežāk 
labsirdīgi smaidošajā sejā. Siltinā-
tas skolas Inčukalnā un Vangažos, 
rekonstruēta Inčukalna pirmsskolas 
izglītības iestāde „Minka”, atvērta 
sociālā māja Gaujā un paveikti vēl 
daudzi citi novadniekiem tik nozīmī-
gi un vajadzīgi darbi. 
Arvīds Blaus – dabas cilvēks no Die-
va, kaislībā mednieks un noteikti 
Latvijas un Inčukalna patriots – ir 
godam nopelnījis titulu „Goda no-
vadnieks”! 

Ingūna Linde
Ingūna Linde ir dzimusi 1969. gada 
21. maijā Suntažos. Tur arī augusi 
un skolojusies. 1987. gadā beigu-
si Suntažu vidusskolu. 1992. gadā 
Latvijas Universitātē ieguvusi ba-
kalaura un maģistra grādu mākslas 
pedagoģijā. Gleznošanas un zīmē-
šanas pasniedzēji bijuši Kārlis Dob-
rājs, Ģirts Muižnieks, Gundars Gab-
ranovs un citi, bet vislielāko artavu 
spēju izkopšanā guvusi pie sava 
tēva, gleznotāja, mākslas pedagoga 
un fotomākslinieka Andra Lindes. Ir 
strādājusi Suntažu un Mālpils vidus-
skolās, Krimuldas Mūzikas un māk-
slas skolā. 1995. gadā Ingūna sāka 
strādāt Vangažu vidusskolā un Mū-
zikas un mākslas skolā. 2013. gadā 
ieguva sertifikātu reklāmas dizainā. 
Šīs prasmes ir iemiesotas Vangažu 
iestāžu un uzņēmumu logotipos, 
kas veidoti pēc mākslinieces skicēm, 
kā arī karogu izveidē, kas kalpo kā 
kolektīvu un pulciņu seja.
Izstādēs vienkopus ir Ingūnas no-
skaņu un sajūtu buķete krāsās. 
Mājas siltums, prieks, cerība, trauk-
sme, pazemība un mazliet greznī-
bas. Gleznošana ir viņas meditāci-
ja, mazie svētki, tā nav ikdiena un 
pamatnodarbošanās. Ar gleznām 
regulāri iepazinušies ne tikai Inču-
kalna, Vangažu, Suntažu iedzīvo-
tāji, darbi izstādīti arī tuvākās un 
tālākās Latvijas vietās: Staicelē, 
Mālpilī, Murjāņos, Krimuldā. Lie-
lāku skatītāju pulku Ingūnas darbi 
uzrunājuši Ogres novada Kultūras 
centrā un salonā „Dāre” Vecrīgā, kā 
arī grupas izstādē „Rietumu bankā”. 
Izstādes dod arī iespēju darbiem 
atrast ceļu pie saviem īpašniekiem. 
Daudzi mākslinieces darbi ir aizce-
ļojuši arī ārpus Latvijas – uz Lielbri-
tāniju, Igauniju, Krieviju un Zviedriju. 
Glezna ir kā „gabaliņš” no Latvijas 
līdzi svešumā. 
Arī aizraušanās ar polimērmālu 
pāraugusi hobija līmeni un šob-
rīd ieņem nozīmīgu vietu „Laimas 
muzeja” suvenīru plauktos. Tās ir 
kārdinošās „šokolādes” rotas un 
magnētiņi. Arī „Selgas” „cepumi-
ņi” ir Ingūnas roku darbs. Muzeju 
apmeklē tūristi no visas pasaules, 
tāpēc droši var apgalvot, ka stāsts 

par mūsu „Laimu” kopā ar māksli-
nieces „kārumiem” ir visos pasaules 
kontinentos.
Īpašu redzējumu Ingūna ir sniegusi 
Vangažu Kultūras namam restaurā-
cijas darbu procesā, atdzīvinot vēsās 
un nedzīvās telpas, iedodot tām 
dzīvīgumu un dabiskumu. Bet vis-
drosmīgākās idejas un krāsu saliku-
mi tiek realizēti mākslas stundās –  
caur audzēkņiem. Neviena tēma vai 
uzdevums nav tāds, kuru pati māk-
sliniece jau domās nav uzgleznojusi. 
Bērnu radītajos tēlos ir arī daļa no 
skolotājas būtības, no viņas pa-
saules, no krāsu prieka. Vislielākais 
gandarījums ir par audzēkņu paveik-
to konkursos „Trejdeksnis”, „Gaujas 
mozaīka”, „Vērtību sakta” Esplanā-
dē Rīgā un „Gederta Eliasa mīklu 
minot”. Pret audzēkņiem skolotāja 
ir tikpat prasīga, cik pret sevi. Ir grū-
ti tiem, kuri gaida tikai izpriecu vai 
laika kavēkli. Milzīgs gandarījums ir, 
kad vecāki, kuri paši mācījušies pie 
Ingūnas, atved savus bērnus. Mazā 
laimes sajūta ir nu jau tradicionā-
lajās mākslas skolas izstādēs, kas 
bagātina vietējo kultūras dzīvi un ir 
mūsu skolotāju komandas darbs.

izglītības zinātņu maģistra grādu 
pedagoģijā, Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības augstskolā apgu-
vis dejas pedagoģiju. Vienmēr ir tie-
cies papildināt zināšanas par tautas 
deju dažādos kvalifikācijas kursos.
1984. gadā ģimene no Rīgas pār-
cēlās uz netālo un zaļo mazpilsē-
tu Vangažiem. Dzīvojot Vangažos, 
Andrs kopā ar sievu Ilzi atsāka de-
jot vietējā vidējās paaudzes deju 
kolektīvā. Tiekoties ar bijušo TDA 
„Dancis” dejotāju – pilsētas gal-
vu Vilmāru Lucānu –, dzima doma, 
ka dejošanu jāsāk mācīt Vangažu 
arodskolas audzēkņiem, kā arī bēr-
niem jau bērnudārzā. Tā Andrs no 
1998. gada, bērnudārza vadītājas 
Sandras Zvirbules mudināts, uzsāka 
bērnu deju kolektīvu vadīšanu Van-
gažu pirmsskolas izglītības iestā-
dē „Jancis”, vēlāk darbošanās tika 
pārcelta uz Vangažu Kultūras namu, 
kur viņš vadīja divu vecumgrupu 
dejotājus, kā arī vidējās paaudzes 
dejotājus. Vienlaikus Andrs vadīja 
Vangažu arodskolas, Rīgas Pur-
vciema Amatniecības vidusskolas 
un Rīgas Amatniecības vidusskolas 
jauniešu deju kolektīvus. Arī vidējās 
paaudzes ģimeņu deju kopu „Pa-
vards” (vecāki ar bērniem). Vangažu 
pilsēta tika iespaidīgi pārstāvēta 
ar dejotājiem lielajos un skolēnu 
dziesmu un deju svētkos. 
2008. gadā, tieši pirms 24. Vispā- 
rējiem latviešu dziesmu un 14. deju 
svētkiem, Andrs uzņēmās Inčukalna 
Tautas nama VPDK „Virši” vadītāja 
pienākumus. Deju kolektīvs vienmēr 
labi startē Latvijas Nacionālā kultū-
ras centra (LNKC) pārbaudes skatēs 
(D grupā 1. kategorija), piedalās no-
vada, reģiona un LNKC organizētajos 
republikas mēroga pasākumos. Nu 
jau notikusi paaudžu maiņa un izvei-
dots senioru deju kolektīvs „Labāko 
gadu virši”, kas jau otro gadu pēc 
kārtas F grupā iegūst draugu kolek-
tīvus uz vilku mēneša sadancošanās 
svētkiem. Bet pagājušogad Inčukalna 
estrādē notika jau 10. Inčukalna deju 
svētki, kuri pulcēja 33 draugu kolek-
tīvus (no skolas līdz senioru vecuma 
dejotājiem) gandrīz ar 700 dalībnie-
kiem.
Savā darba dzīvē no 1982. līdz 
2010. gadam strādājis Iekšlietu 
ministrijas sistēmā. No 2010. līdz 
2016. gadam – Garkalnes nova-
da bāriņtiesas priekšsēdētājs. Jau 
vairāk nekā četrus gadus tajā pašā 
kaimiņu novadā ir Juridiskās daļas 
vadītājs. Daudziem audzēkņiem viņš 
ir arī sociālo zinātņu pasniedzējs 
Rīgas 3. arodskolā. 
Jāatzīmē Andra un sievas Ilzes ģi-
meniskums. Visur un vienmēr kopā. 
Viņam ir pieci bērni – divas meitas, 
trīs dēli – un nu jau seši mazbērni. 
Tāpat augsti novērtējams ir Andra 
ieguldījums Inčukalna novada kul-
tūras dzīvē – nesavtīgi un ar lielu 
patriotismu audzina cilvēkos tautas 
tradīcijas un mīlestību uz tautas 
deju.
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5. novembrī pēc pusgadu ilgas restaurā-
cijas izcilā tēlnieka Kārļa Zāles veidotais 
piemineklis nostājies savā vecajā vietā 
un arī izskatā. Tas tika paveikts tāpat 
kā 1988. gadā, kad saspridzināto pie-
minekli uzcēla tēlnieks Igors Dobičins, 
arī šoreiz piemineklis tika profesionāli 
restaurēts augstā līmenī. 

Pagājuši trīsdesmit divi gadi, kopš 
mēs rīkojām reabilitācijas akciju un 
sapostīto pieminekļa daļu uzstādī-

jām. Ir darīts viss, lai notiktu tā, kā 
iecerēts, lai piemineklis būtu savā 
vietā. Bez Inčukalna novada pašval-
dības atbalsta tas nevarētu notikt, 
deputāti bija tik saprotoši, ka piešķīra 
vajadzīgo summu darbu veikšanai – 
15 000 eiro. Gandrīz vai grūti noticēt, 
ka tas ir tas pats K. Zāles piemineklis, 
ko uzlika Raganas kaujā kritušajiem 
nacionālajiem partizāniem. Pieminek-
li gan uzlika tikai 1944. gadā, kad K. 
Zāle jau bija miris. 

Man ir nedaudz skumji, ka manu 
cīņu biedru, pieminekļa atjaunotāju 
1988. gadā, nav vairs mūsu vidū un 
ka viņi nepiedzīvo šo neaizmirstamo 
brīdi, kad piemineklis, stalts un cēls, 
nostājies savā vecajā vietā. Tas izska-
tās kā iesvētāmā jaunava savā svētku 
kleitā. Prieks ielīst sirdī ar pateicību 
visiem darītājiem, pirmkārt jau tēlnie-
kam Igoram Dobičinam un Inčukalna 
novada domes deputātiem par cēlo 
un patriotisko rīcību. Žēl, ka Lāčplēša 

dienā izpalika lāpu gājiens, kuru iedi-
bināja bijusī skolas direktore Brigita 
Grūtupa un kas pārauga par tradīciju 
jauniešu izpratnei gan par 1941. gada 
kaujā kritušajiem, gan par Lāčplēša 
dienas nozīmību.
Ar avīzes starpniecību sveicu Raga-
nas kaujā kritušā cīnītāja leitnanta 
Visvalda Brūniņa meitu Rutu ASV 
ar viņas tēva piemiņas saglabāša-
nu cauri laikiem. Tagad piemineklis 
tāds pats, kā viņai atstājot dzimteni 

1944. gadā. Nu jau 32 gadus mēs 
4. jūlijā pulcējamies Inčukalna ka-
pos, lai godinātu un atcerētos šos 
jaunos cīnītājus, Latvijas patriotus, 
kas ziedoja savu dzīvību mūsu vār-
dā, lai mēs dzīvotu brīvā Latvijā un 
priecātos par dzīvi. Gods un slava 
kritušajiem varoņiem! 

Pēteris Korsaks, n  
fotovēsturnieks, 

Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks

Restaurēts Kārļa Zāles piemineklis Inčukalnā

Ar Inčukalna novada domes atbalstu 
11. novembrī Inčukalna novadā skaisti 
aizvadīta Lāčplēša diena. Ar sveču ra-
dīto gaismu palīdzību Inčukalnā tapa 
Gaismas ceļš, bet Vangažos – simbolis-
ka Laika upe. 

Šī ideja – izgaismot novadu ar sve-
cēm – realizēta, pateicoties Van-
gažu Kultūras namam, Inčukalna 
Tautas namam, izglītības iestādēm, 
Vangažu baptistu draudzei un arī 
pašvaldībai. Inčukalna novada dome 
ir pateicīga novada iedzīvotājiem, 

uzņēmumiem un citām organizāci-
jām, kas līdzdarbojās šajā ierosmē, 
greznojot novadu skaistu un svi-
nīgu, radot svētku sajūtu. Paldies 
iedzīvotājiem, ka novērtējāt citu 
cilvēku ieguldīto darbu, nesabojājot 
ielu malās saliktās sveces un neiz-
postot no svecēm izveidotās latvju 
zīmes. Bija prieks redzēt, ka krēslas 
stundās, ievērojot epidemioloģiskās 
drošības prasības – savstarpēji dis-
tancējoties –, iedzīvotāji devās pa-
staigāties, lai vērotu sveču gaismas 
radīto ceļu.

Šogad Lāčplēša diena Inčukalna 
novadā bija īpaša arī tādēļ, ka pēc 
vairāku mēnešu ilgas restaurācijas 
Inčukalna Vecajos kapos atgriezies 
tēlnieka Kārļa Zāles pēdējais piemi-
neklis – „Sērojošā māte”. Tas Otrā 
pasaules kara laikā tika uzstādīts 
Raganas kaujā kritušajiem. Piemi-
nekļa restaurāciju pārraudzīja viens 
no labākajiem Latvijas tēlniekiem –  
Latvijas Mākslinieku savienības 
prezidents Igors Dobičins.

Inčukalna novada pašvaldība

Inčukalna novadā skaisti aizvadīta Lāčplēša diena
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Šā gada oktobrī Siguldas jauniešu ini-
ciatīvu centrs „Mērķis” uzsāka projekta 
„Starpnovadu tīklošanās” īstenošanu. 
Projekts ilgs septiņus mēnešus, un tā 
galvenais mērķis ir veidot strukturētu, 
vienotu, spēcīgu, integrētu un ilgtspē-
jīgu jaunatnes darbinieku vienību, kura 
spētu plašākā reģionā Siguldas novada 
teritorijā virzīt un attīstīt jaunatnes po-
litiku, kā arī būt atbalsts novadā dzīvo-
jošajiem jauniešiem.

Projekta pirmajā posmā tika īsteno-
tas attālinātās mācības jauniešiem 
un dažādu institūciju pārstāvjiem 
no Siguldas, Mālpils, Krimuldas un 
Inčukalna novada. Dalībnieki ieguva 
zināšanas par komandu veidošanas 

pamatprincipiem un veiksmīgu ko-
munikāciju. Projekta dalībnieki ie-
pazinās savā starpā, iepazīstināja 
citus ar savu organizāciju darbu ar 
jauniešiem; darbojoties grupās, tika 
noskaidrots, kā šobrīd norit starpin-
stitūciju sadarbība. Mācību rezultā-
tā tika apzināti katras institūcijas 
resursi savstarpējai sadarbībai, kā 
arī tika izveidoti iespējamie sadar-
bības modeļi Siguldas novadā pēc 
novadu reformas. Mācības vadīja 
pieredzējuši komandu saliedēšanas 
treneri un neformālās izglītības mā-
cību vadītāji – Māris Resnis un Sin-
tija Lase.
Projektā ir iesaistījušies pārstāvji 
no dažādu novadu organizācijām – 

Siguldas novada jauniešu iniciatīvu 
centra „Mērķis”, Siguldas novada 
bāriņtiesas, Siguldas novada Sociālā 
dienesta, Krimuldas novada Sociālā 
dienesta, kultūras centra „Siguldas 
devons”, Valsts probācijas dienesta 
Siguldas filiāles, Laurenču sākum-
skolas, Mālpils vidusskolas skolēnu 
pašpārvaldes, Inčukalna novada do-
mes, biedrības „Māksla labsajūtai”, 
Krimuldas vidusskolas un Jaunatnes 
lietu konsultatīvās padomes.
Projekta nākamajā posmā pare-
dzēts doties pieredzes apmaiņas 
braucienos uz Inčukalna, Mālpils, 
Krimuldas un Siguldas novadu, 
lai iepazītos, kā tur norit darbs ar 
jaunatni, apzinātu katra reģiona 

Uzsākts projekts „Starpnovadu tīklošanās” par 
jaunatnes darba politikas izveidi

stiprās un vājās puses, resursus un 
pieredzi. Projekta rezultātā plānots 
izstrādāt kopīgu jaunatnes politikas 
plānošanas dokumentu un noorga-
nizēt starpnovadu jauniešu forumu.
Projekts tika iesniegts Izglītības 
un zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas pro-
jektu konkursā „Starpnovadu un 
starpinstitūciju sadarbība jaunatnes 

politikas īstenošanai vietējā līmenī” 
un tiek īstenots Izglītības un zināt-
nes ministrijas Jaunatnes politi-
kas valsts programmas 2020. gada 
valsts budžeta finansējuma ietva-
ros, kā arī sadarbojoties ar Sigul-
das, Krimuldas, Mālpils un Inčukal-
na novada pašvaldībām.

Avots: Siguldas novada pašvaldība

Šā gada 1. janvārī stājās spēkā 
Ugunsdrošības noteikumu prasība –  
ikvienā dzīvoklī jābūt vismaz vie- 
nam dūmu detektoram, bet privāt-
mājā detektoram jābūt uzstādītam 
katrā stāvā. Privātmāja papildus 
jānodrošina arī ar ugunsdzēsības 
aparātu. 

Gads tuvojas noslēgumam, un 
Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta (VUGD) statistika 
par šī gada deviņiem mēnešiem 
rāda, ka no visiem valstī reģistrēta-
jiem nepilniem sešiem tūkstošiem 
ugunsgrēku viena ceturtā daļa jeb  
1463 ugunsgrēki notikuši tieši mā-
jokļos: 997 – daudzdzīvokļu ēkās 
vai dzīvokļos; 310 – individuālajās 
mājās; 125 – dārza mājās; 18 – va-
sarnīcās; 13 – cita veida būvēs.
Neraugoties uz prasību par obli-
gātu dūmu detektoru uzstādīšanu, 
VUGD apkopotā informācija par 
notikumiem, kur bija iespējams ie-
gūt ziņas par detektoriem, liecina, 
ka 400 mājokļos, kur bija izcēlies 
ugunsgrēks, dūmu detektori nebija 
uzstādīti. Šī gada 22. janvāris bija 
viena no traģiskākajām dienām, 
kad ugunsnelaimēs Ludzā, Rīgā, 
Rēzeknes un Vecpiebalgas novadā 
gāja bojā kopumā seši cilvēki. Ie-
spējams, ugunsnelaimēs bojāgā-
jušo cilvēku dzīvība tiktu glābta, 
bet nevienā no mājokļiem nebija 
uzstādīts dūmu detektors.
Savukārt 306 ugunsgrēki tika 
pamanīti, pateicoties dūmu de-
tektoriem, bet 47 gadījumos bija 
nostrādājusi automātiskā uguns-
grēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēma un mājokļa 
iemītniekiem bija iespēja novērst 
aizdegšanos tās sākuma stadijā 
vai atstāt piedūmotās telpas un 
izsaukt ugunsdzēsējus glābējus. 
Arī Vidzemē secinājumi ir līdzīgi – 
šogad vien ceturtdaļā ugunsgrēku 
daudzdzīvokļu mājā ir nostrādā-
jis dūmu detektors, individuālajās 

mājās dūmu detektors par piedū-
mojumu signalizējis vēl retāk – 
piektdaļā ugunsgrēku. 
Martā ugunsdzēsēji glābēji stei-
dzās uz ugunsgrēku Valmierā, kur 
daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā 
bija jūtama dūmu smaka. Ierodo-
ties notikuma vietā, ugunsdzēsēji 
glābēji konstatēja, ka kādā dzīvok-
lī bija nostrādājis dūmu detektors, 
jo bija degusi sadzīves elektronika 
0,5 m2 platībā. Ugunsgrēks tika lik-
vidēts jau pirms VUGD darbinieku 
ierašanās. Savukārt gada sākumā 
dūmu detektors ļāva cilvēkiem iz-
glābties no ugunsgrēka Salacgrīvā, 
kur ugunsgrēks bija izcēlies dzī-
vojamajā mājā un tā dega 110 m2 
platībā. Mājā bija nostrādājis dūmu 
detektors, un tās iemītnieki bija 
evakuējušies pirms ugunsdzēsēju 
glābēju ierašanās. 

Tikai darbspējīgs dūmu 
detektors spēj glābt dzīvību
Iedzīvotājiem, kuri rūpīgi gādā 
par savu un tuvinieku drošību un 
ir uzstādījuši dūmu detektorus, 
atgādinām, ka ierīce ir regulāri 
jāpārbauda. Līdzīgi kā citām ierī-
cēm, arī dūmu detektoram ir savi 
lietošanas nosacījumi. Atkarībā no 
ražotāja nosacījumiem reizi nedēļā 
vai reizi mēnesī ir jānospiež kon-
troles jeb testa poga, kas atrodas 
uz detektora korpusa, un jāsagaida 
signāls. Ja detektors izplata ska-
ņu, tātad tas ir darbspējīgs. Vismaz 
reizi gadā detektoru ieteicams at-
vienot no stiprinājuma pie gries-
tiem un notīrīt putekļus no ierīces. 
Dūmu detektori darbojas uz ba-
terijām, līdz ar to ir nepieciešams 
laikus nomainīt bateriju, par ko at-
gādinās arī pats detektors, raidot 
īsus skaņas signālus. Ierīces dar-
bības pārbaudei nevajadzētu iz-
mantot cigareti vai kādu citu dūmu 
avotu, jo darbspējīgs detektors, 
atpazīstot dūmus, turpinās dot ne-
pārtrauktu spalgu skaņas signālu.

Izglāb dzīvību – uzstādi 
mājoklī dūmu detektoru!
Šogad ugunsgrēkos ir gājuši bojā 
jau 69 cilvēki un lielākā daļa no 
traģiskajām ugunsnelaimēm ir no-
tikusi mājokļos. Visbiežāk tas no-
tiek diennakts tumšajā laikā, kad 
ugunsgrēku bijis grūti savlaicīgi 
pamanīt. Izplatītākie cēloņi ir sais-
tīti ar neuzmanīgu rīcību ar uguni, 
trešdaļā gadījumu cilvēku bojāejas 
iemesls ir saistīts ar neuzmanīgu 
smēķēšanu, piemēram, guļot dī-
vānā. Šie ugunsgrēki platības ziņā 
nav lieli, bet kaitīgākais ir tieši 
sadūmojums. Ja dūmu detektors 
būtu bijis dzīvoklī, iespējams, sa-
dūmojums tiktu savlaicīgi pama-
nīts un cilvēkam būtu bijusi iespēja 
izglābties.
Dūmu detektori obligāti jāuzstāda 
dzīvokļos un dzīvojamajās mā-
jās, dārza mājās, bet ieteicams 
tos uzstādīt arī citās dzīvošanai 
pielāgotās būvēs, piemēram, is-
tabās, kas izbūvētas saimniecības 
ēkās. VUGD aicina parūpēties par 
savu un līdzcilvēku drošību, kā arī 
būt līdzatbildīgiem, jo katra paša 
spēkos ir gādāt par ugunsdrošību 
mājoklī, piemēram, uzstādot dūmu 
detektoru, kas ar spalgu skaņas 
signālu vēstīs par radušos sadū-
mojumu un ļaus laikus atstāt bīs-
tamās telpas, saudzējot veselību 
vai pat izglābjot dzīvību.

Nākamgad VUGD palielinās 
plānoto ugunsdrošības 
pārbaužu skaitu mājokļos
Ugunsdrošības noteikumu prasī-
bas nav izstrādātas ar mērķi sodīt 
cilvēkus. Noteikumos ir iekļauti 
ugunsdrošības pasākumi, kuru ie-
vērošana palīdzēs izvairīties no 
ugunsnelaimes vai mazināt tās ie-
tekmi. Lai pārliecinātos par uguns-
drošības prasību ievērošanu un 
skaidrotu to nozīmi, VUGD nāka-
majā gadā plāno palielināt dzīvo-
jamā sektora pārbaužu skaitu. Dzī-

Dūmu detektoram jābūt uzstādītam katrā mājoklī

vojamā sektora pārbaudes nebūs 
nekas jauns. Līdz šim VUGD prio-
ritāri veica pārbaudes tikai tajos 
mājokļos, par kuriem tika saņemti 
iesniegumi vai sūdzības vai kuros 
bija notikuši ugunsgrēki. Iespēju 
robežās notika arī dzīvojamā sek-
tora apsekošana un pārbaudīta ne 
tikai dūmu detektoru esamība, bet 
arī pārējo ugunsdrošības prasību 
ievērošana mājokļos un koplieto-
šanas telpās. 
Skaidrojam, ka VUGD amatper-
sonas par plānotajām pārbaudēm 
iepriekš informē personas, kuras 
objektā ir atbildīgas par uguns-
drošību, – īpašniekus, pārvaldnie-
kus vai īrniekus. Veicot neplānotās 
pārbaudes, tiek uzrādīts VUGD 
lēmums. Ierodoties uz pārbaudi, 
VUGD amatpersona nosauc vārdu, 
uzvārdu, amatu un uzrāda die-
nesta apliecību. Ugunsdrošības 
pārbaudes tiek veiktas dienesta 
formastērpā. Ugunsdrošības in-
spektors nekad neprasīs samaksu 

par ugunsdrošības pārbaudes veik-
šanu. Ārkārtējās situācijas laikā 
dzīvojamā sektora pārbaudes ne-
notiks.
Atgādinām, ka atbilstoši Uguns-
drošības un ugunsdzēsības liku-
ma 55. pantam par ugunsdrošības 
prasību neievērošanu piemēro brī-
dinājumu vai naudas sodu fiziskai 
personai no sešām līdz piecdesmit 
sešām naudas soda vienībām, bet 
juridiskai personai – no piecdesmit 
sešām līdz divsimt astoņdesmit 
naudas soda vienībām. Saska-
ņā ar Administratīvās atbildības 
likumu viena naudas vienība ir  
5 eiro, tādējādi naudas sods par 
ugunsdrošības prasību neievēro-
šanu fiziskai personai ir no 30 līdz 
280 eiro, bet juridiskai personai –  
no 280 līdz 1400 eiro.

Sandra Vējiņa, n  
VUGD Prevencijas un sabiedrības 

informēšanas nodaļas 
vecākā inspektore
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Šā gada 1. novembrī stājās spēkā 
Inčukalna novada domes 2020. gada 
21. oktobrī apstiprinātie noteikumi 
„Par iekšējās trauksmes celšanas 
sistēmu Inčukalna novada pašval-
dībā”, kas izdoti saskaņā ar Trauk-
smes celšanas likumu un likumu 
„Par pašvaldībām”.

Noteikumi „Par iekšējās trauksmes 
celšanas sistēmu Inčukalna nova-
da pašvaldībā” nosaka kārtību, 
kādā Inčukalna novada pašval-

dības administrācijas un iestāžu 
darbinieki un amatpersonas, kā arī 
citas fiziskas personas ziņo par tā-
diem iespējamajiem pārkāpumiem 
Inčukalna novada pašvaldībā, kas 
var kaitēt sabiedrības interesēm, 
kurus trauksmes cēlējs uzskata 
par patiesiem un par kuriem infor-
mācija iegūta, veicot amata, darba 
pienākumus vai dibinot tiesiskās 
attiecības, kas saistītas ar darba 
pienākumu veikšanu.
Trauksmes cēlējs informāciju par 

iespējamu pārkāpumu pašval-
dībā iesniedz, ievērojot Iesnie-
guma likuma 3. pantā noteikto 
un norādot, ka tas ir trauksmes 
cēlēja ziņojums, vai izmantojot 
trauksmes cēlēja ziņojuma veid-
lapu, kas atrodama pašvaldības 
tīmekļvietnē www.incukalns.lv. Zi-
ņojumam pievieno iespējamos 
pierādījumus, kas ir darbinieka rī-
cībā (dokumentu kopijas, fotogrā-
fijas, elektroniskā pasta sūtījumus  
u. tml.).

Trauksmes cēlējs ziņojumu var ie-
sniegt:
• ievietojot slēgtā aploksnē (ar 

norādi „Trauksmes cēlēja ziņo-
jums”) un iemetot pastkastītē, 
kas atrodas pie ieejas Inčukalna 
novada domes ēkā Atmodas ielā 
4, Inčukalnā, Inčukalna novadā;

• nosūtot pa pastu slēgtā aplok-
snē (ar norādi „Trauksmes cēlēja 
ziņojums”) uz adresi Atmodas 
iela 4, Inčukalns, Inčukalna no-
vads;

• elektroniski (parakstot ar drošu 
elektronisko parakstu), nosūtot 
trauksmes cēlēja ziņojumu uz 
speciāli trauksmes cēlēju ziņo-
jumiem izveidotu pašvaldības 
e-pasta adresi trauksme@incu-
kalns.lv;

• ziņojot mutvārdos atbildīgajai 
personai.

Par trauksmes cēlēja ziņojumu nav 
uzskatāms anonīms iesniegums.

Inčukalna novada pašvaldība

Inčukalna novada pašvaldībā izveidota 
iekšējās trauksmes celšanas sistēma

2020./2021. mācību gads ir noslēdzo-
šais Eiropas Sociālā fonda (ESF) pro-
jektā „Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs”. 
Šogad projekta mērķauditorija ir 7.–
12. klašu skolēni, plānotās aktivitātes 
ir virzītas uz to, lai mudinātu skolēnus 
mērķtiecīgai un savlaicīgai karjeras 
lēmuma pieņemšanai: ekskursijas un 
nodarbības interesentu grupām, vecā-
ku izglītošana, individuālās karjeras 
konsultācijas.

Septembrī un oktobrī karjeras kon-
sultants un klašu audzinātāji orga-
nizēja tematiskas nodarbības, lai 
nostiprinātu izpratni par galvenajiem 
nosacījumiem veiksmīgas karjeras 
izvēlē pēc skolas absolvēšanas. Ar 
skolēniem diskutējām par to, kas 
nosaka cilvēka karjeras lēmumu, cik 
lielā mērā to ietekmē apkārtējā pa-
saule un mēs paši. Nodarbības no-
slēgumā skolēniem tika aktualizētas 
tās iespējas, kuras ir pieejamas gan 
skolā, gan tīmekļvietnēs, kuras palī-
dzētu un rosinātu pieņemt apzinātu, 
pārdomātu karjeras lēmumu.
Arī attālināto mācību laikā sko-
la meklē dažādas iespējas tam, lai 
karjeras atbalsts būtu pieejams ik-
vienam skolēnam. Liels izaicinājums 
bija Karjeras nedēļas organizēšana, 
jo bija jānodrošina informācijas pie-
ejamība ikvienam: skolēniem, sko-
lotājiem, vecākiem. 1.–6. klases, kas 
mācījās klātienē, klases un mācību 

Karjeras atbalsts skolēniem attālināto mācību laikā

priekšmetu stundās kopā ar sko-
lotājiem pētīja dažādas profesijas, 
domāja un sprieda par zināšanām, 
prasmēm un iemaņām, kādas ne-
pieciešamas dažādu profesiju pār-
stāvjiem. Par šo profesiju ikdienu, 
riskiem, par to, kā kļūt par profe-
sionāļiem. Paldies vecākiem, kuri, 
ievērojot visus drošības noteikumus, 

rada iespēju piedalīties klases stun-
dā, vadot radošu meistarklasi vai 
domnīcu „Kā kļūt par profesionāli?”.
7.–9. klasēm bija sagatavoti rosino-
ši video „Sadzirdi un liec aiz auss!”. 
Klašu audzinātāji aicināja skolēnus 
izteikt viedokli par problēmjautāju-
miem, kas saistīti ar profesijas iz-
vēli un lēmuma pieņemšanu. Tāpat 

arī vidusskolēni, skolotāji un vecāki 
tika aicināti piedalīties tiešsaistes 
diskusijās ar jomas speciālistiem un 
profesionāļiem, domājot par karjeras 
izvēles jautājumiem.
Gan klātienes, gan attālināto mācību 
norises laikā 7.–12. klašu skolēniem 
Vangažu vidusskolā un Inčukalna pa-
matskolā tiek piedāvāta iespēja ap-

meklēt individuālās karjeras konsul-
tācijas pēc iepriekšējas pieteikšanās 
skolas tīmekļvietnē.
Aicinu ikvienu skolas absolventu pie-
ņemt pārdomātu, savlaicīgu karjeras 
lēmumu, kā arī izmantot atbalstu, ko 
sniedz vecāki un skola.

Solvita Runce, n  
pedagoģe karjeras konsultante

Mūs vienmēr ir interesējuši pa-
gātnes notikumi un mūsu priekš-
teču loma tajos. Ģimenēs no pa-
audzes paaudzē nododam ievērī-
bas cienīgus stāstus par saviem 
senčiem un viņu piedzīvojumiem. 
Patiesi vai izdomāti ir šie stāsti, 
to noskaidrot ir teju neiespēja-
mi. Tomēr šie stāsti liek lepoties 
ar savu dzimtu, mudina uzzināt 
vairāk par savām saknēm vai izdi-
bināt, kāpēc radies kāds ģimenes 
noslēpums. Izzinot savas ģimenes 
vēsturi, mēs noteikti varam labāk 
izprast paši sevi.

Mūsu skolas 6.b klases skolēni 
piedalījās projektā „Tautu rakstu 
vijas”, ko organizēja Sabiedrības 
integrācijas fonds sadarbībā ar 
Vangažu ukraiņu biedrību „Jatraņ”. 
Projekta laikā bērni izzināja savu 
etnisko izcelsmi. Sarunās ar ģime-
nes locekļiem viņi uzzināja faktus 
par to, kādu tautību pārstāvji ir 
bijuši viņu senči. Uzzinātais tika 
apkopots un atspoguļots dzimtas 
kokā. 
Tika zīmēti tautiskie ornamen-
ti, kas atbilda bērna etniskajai 
izcelsmei. Interesants bija seci-

nājums – ukraiņu tautiskie orna-
menti ir līdzīgi latviešu ornamen- 
tiem.
Šādi projekti palīdz ne tikai izzināt 
savas dzimtas vēsturi, bet arī sa-
liedē sabiedrību, jo izrādījās, ka 
gandrīz katrā ģimenē kādam no 
senčiem ir bijusi atšķirīga etniskā 
izcelsme. 
Paldies ģimenēm par iesaistīšanos 
un palīdzību projekta laikā!

Inna Kiselica,n  
projekta dalībniece, 

skolotāja

Vangažu skolēni piedalās projektā „Tautu rakstu vijas”
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Ziedam gribas tikai ziedēt
Bet tam vējam gribas pūst
Tā tās ziedlapiņas nobirst

Tā tie trauslie kāti lūst

Bet tu nevēlies tam ticēt
Kamēr vien sirds tava jūt

Gribas tev kā ziedam ziedēt
Mīlētai un skaistai būt

/Guntars Račs/

Inčukalna novada dome sirsnīgi sveic novembrī dzimušos 
Inčukalna novada iedzīvotājus, visus jubilārus 
un īpaši tos novadniekus, kuriem apritējuši 75, 80, 85, 90 
un vairāk gadu!

Inčukalna novada Sociālais die-
nests sācis pieņemt iesniegumus 
Ziemassvētku pabalsta saņem-
šanai, iesniegumus var iesniegt līdz 
23. decembrim. Pabalsts tiek pie-
šķirts novadā deklarētām daudzbēr-
nu ģimenēm, bērniem ar invaliditāti, 
personām ar 1. grupas invaliditāti 
un personām ar invaliditāti kopš 
bērnības.

Iesniegumu, adresētu Inčukalna 
novada Sociālajam dienestam, var 
iesniegt papīra formātā – iemetot 
to pastkastītē pie Sociālā dienesta 
Inčukalnā, Atmodas ielā 2a, vai pie 
Sociālā dienesta durvīm Vangažos –,  
kā arī elektroniski ar elektronisko 
parakstu, sūtot uz e-pasta adresi 
socdienests@incukalns.lv.
Daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, 
kurās ir bērns ar invaliditāti, ie-

sniegumā jānorāda bērnu vārds un 
uzvārds, kā arī personas kods (at-
tiecas arī uz pilngadību sasnieguša-
jiem bērniem līdz 24 gadu vecumam, 
kuri mācās), par kuriem pabalsts 
tiek pieprasīts, un vecāka bankas 
konta numurs, kurā vēlas saņemt 
pabalstu. Iesniegumā jānorāda ve-
cāku tālruņa numuri un e-pasta 
adreses. Personām ar 1. grupas in-
validitāti un personām ar invaliditāti 
kopš bērnības iesniegumā jānorāda 
tālruņa numurs, e-pasta adrese un 
bankas konta numurs.
Iesniegums par pabalsta saņemša-
nu jāiesniedz līdz 2020. gada 23. de-
cembrim. Jautājumu gadījumā aici-
nām zvanīt pa tālr. 67977466 (Inču-
kalns) un 67995140 (Vangaži).

Inčukalna novada 
Sociālais dienests

Sociālais dienests pieņem 
iesniegumus Ziemassvētku 
pabalsta saņemšanai

Šis ir laiks, kad satraukta sirds ir katram, kurš gaida Ziemassvētkus. 
Ļausim aizkustināt sirdi ar labām izjūtām, saglabāsim sevī tās un nesīsim 
tālāk labo. Iedegsim adventa vainagā svecītes katrs savās mājās, 
izgaismosim sava nama logus un pagalmu un priecāsimies par krāšņajām 
eglēm mūsu novadā. 

Šogad Ziemassvētkus sagaidīsim nedaudz citādi, nekā ierasts līdz šim, 
tāpēc katru adventa svētdienu novadā tiks iedegta sava eglīte vai kāds 
gaismas objekts:
1. adventē (29.11.) – Inčukalnā pie tautas nama;
2. adventē (06.12.) – Gaujā bērnudārza „Lapsiņa” teritorijā;
3. adventē (13.12.) – Vangažos pie kultūras nama;
4. adventē (20.12.) – visā novadā kopīgi.
Lai mūs ceļā uz Ziemassvētkiem pavada 
gaišas domas un sirdsmiers! 
Lai visiem veselība un gara spēks!

Ziemassvētku eglīšu 
iedegšana


